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O 1º Encontro de Conselheiros  
de Assistência Social promo-
vido pela Secretaria de Es-

tado da Assistência Social, Trabalho e 
Habitação (SST), junto com o Conselho 
Estadual da Assistência Social (CEAS), 
reuniu mais de 300 conselheiros de assis-
tência social. Profissionais de diferentes 
regiões do estado encheram o auditório 
Antonieta de Barros, na Assembleia Le-
gislativa de Santa Catarina (Alesc), no 
dia 2 de junho, para debater o Plano De-
cenal do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e trocar 
orientações sobre a re-
alização das conferên-
cias municipais de as-
sistência social.
   Na palestra de aber-
tura, a secretária Ange-
la Albino falou sobre 
os avanços e desafios 
do SUAS no estado 
catarinense. “Não é 
possível fazer política 
pública sem a efetiva 
participação popular. 
A assistência social mudou muito nos 
últimos anos, tornando-se um direito, 
um meio de cidadania uma obrigação 
do estado. A consolidação do SUAS é 
parte deste processo”, destacou. A im-
portância das conferências municipais e 

estadual que serão reali-
zadas neste ano também 
foi tema de discussão. 
O próximo evento - A 
Secretaria de Estado da 
Assistência Social, Tra-
balho e Habitação (SST) 
promoverá no dia 10 de 
agosto um seminário so-
bre a aplicação da lei fe-
deral 13.019/14, que tra-
ta da parceria voluntária 

entre entes públicos e or-
ganizações da sociedade civil. O debate 
ocorrerá no auditório Antonieta de Bar-
ros, na Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina, em Florianópolis, a partir das 
8h30. Inscrições podem ser realizadas 
pelo site www.sst.sc.gov.br.

O Governo do Estado de 
Santa Catarina, por meio da 
Secretaria de Estado da As-
sistência Social, Trabalho e 
Habitação (SST) em parce-
ria com o Projeto Fortalezas 
(CCEA) e o Programa Anto-
nieta de Barros formalizou 
a criação do projeto “Rede 
Juventudes e o Mundo do 
Trabalho”. A rede tem o obje-
tivo de ampliar o acesso dos 
jovens à educação, à qualifi-
cação social, profissional e a 
cidadania. Além de aumentar 
a entrada no mundo de traba-
lho, facilitar o crédito, esti-
mular a prática de esportes e 
o acesso à cultura. A criação 
do projeto foi estimulada pelo 
fato do estado ter 741 mil jo-
vens entre 15 e 24 anos, que 
representam 16% da popula-
ção. Além disso, 18% desses 
jovens estão desempregados 
e as políticas públicas para 
a juventude devem se adap-
tar às transformações sociais 
dos novos tempos orientadas 
com o objetivo estratégico da 
emancipação dos jovens. 

           A assistência social mudou 
muito nos últimos anos, tornando-se 
um direito, um meio de cidadania, 
uma obrigação do Estado

Conselheiros de assistência social debatem 
plano decenal do SUAS e conferências

Prof. Luziene Tapajós participou do evento

Plano Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional é aprovado por secretários
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Foto: Divulgação

Jovens no mundo
do trabalho

  Em 2015, o estado de San-
ta Catarina passa a contar 
oficialmente com um Pla-
no Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional. O 
documento foi aprovado em 
junho na primeira reunião do 
pleno secretarial da Câmara 
Intersetorial de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
(Caisan/SC), com a presença 
de seis secretários de Es-
tado, que ocorreu na sala de 
reuniões da  Secretaria da 
Fazenda, no Centro Admin-
istrativo, em Florianópolis.
   A reunião foi coordenada

pela secretária de Estado da 
Assistência Social, Trabalho 
e Habitação (SST), Angela 
Albino, que na oportunidade 
destacou que “o  plano con-
tribuirá para construção das 
políticas necessárias para 
erradicação da pobreza ex-
trema e miséria no estado”.

Recepção de imigrantes em pauta

Documento norteará políticas para erradicação da pobreza 

A definição de ações conjuntas para receber os 
novos imigrantes que devem chegar a Santa 
Catarina foi pauta de reunião entre a secretária 
de Estado da Assistência Social, Trabalho e 
Habitação, Angela Albino, o prefeito de Flo-
rianópolis, Cesar Souza Júnior, e a secretária 
municipal de Assistência Social, Silvia de 
Luca, no dia 19 de junho.  “Atentos ao per-

manente fluxo migratório de haitianos e pes-
soas de outras nacionalidades para o Brasil, 
alguns com destino a cidades catarinenses, 
discutimos ações comuns focadas no acolhi-
mento humanitário de quem chega e na in-
clusão produtiva de todos. Nossa intenção é 
construir uma política pública voltada para 
essa população”, destaca a secretária Angela.

Foto: Divulgação
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Associação dos Servidores da SST promove 
primeiro evento de confraternização do ano

O evento, que ocorreu na Cantina Zabot, em Barreiros,  reuniu 75 associados 

Aassociação dos Ser-
vidores da SST pro-
moveu no dia 19 de 
junho um jantar de 

confraternização. O encontro 
ocorreu na Cantina Zabot, em 
Barreiros, São José, e foi acom-
panhado de música. A secretária 
Angela Albino, também associada, 
prestigiou o evento que reuniu 75 
associados. 
     

Terceirizados ajudam a preservar ambiente de trabalho
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Com cabelos grisalhos, voz 
grave e jeito sisudo de 
quem sabe das coisas, João, 
de 60 anos, funcionário da 

Secretaria de Assistência Social, Tra-
balho e Habitação, SST, divide sua 
rotina diária entre a área de coordena-
ção e a função de zelador, auxiliando 
no abastecimento de água, de copos, 
na manutenção de papel higiênico, de 
produtos químicos e na limpeza. Com 
sete meses de Casa, ele conta que sua 
procura por trabalho é tanto pelo  din-
heiro, como também pela gratificação. 
“Acho que tudo aquilo que você faz, 
você tem que gostar, porque não adi-
anta fazer só por estar necessitando. 
Não adianta ser útil e não utilizado.” 
Apesar de passar muitas vezes desper-
cebidos, funcionários como seu João 
trabalham duro todos os dias. Seja 
sob o sol, chuva ou no frio de um in-
verno persistente, todos têm um papel 
imprescindível para a contribuição na 
melhoria de qualidade de vida, pre-
venção de doenças e preservação dos 
ambientes do prédio da secretaria. 

   Apesar de ser dever de 
todo cidadão ajudar a 
manter a cidade limpa, 
no dia a dia isso aca-
ba sendo realizado 
em boa parte pela 

equipe de limpeza. 
Para o zelador, o 

único serviço 
que ele não 

consegue fa-
zer é mudar

a consciência de cada um: “A limpeza 
do espaço é fundamental para a Sec-
retaria, embora seja desgastante fisi-
camente. Contudo, o que não se pode 
mudar é a consciência de cada um, 
para que não joguem lixos no chão e 
sujem o ambiente. Esse tipo de situa-
ção já foi relatada em municípios de 
todo país. Diante disso, todos cidadãos 
têm o dever de respeitar e colaborar 
com o nosso trabalho”. Mesmo com 
uma rotina corrida, os servidores ga-
rantem que exercem uma função im-
portante e que amam sua profissão. 
Pontual e sempre uniformizada, a bem 
humorada Mary Lúcia é uma dessas 
pessoas. A rotina é a mesma nos seus 
oito anos de SST: Às 7h30, com um 
balde repleto de produtos de limpeza 
em uma das mãos e uma vassoura 
mambembe e amaciada na outra, a ser-
vidora passeia todas as manhãs pelas 
alas da SST, limpando corredores, sa-
las, mesas, cadeiras, chão e tudo o que 
lhe parecer sujo ou fora do habitual. 
Todos os dias limpa cada canto com 
diligência, esbanja simplicidade e ca-
risma com olhar sereno e profundo,
sempre demonstrando um jeito qui-
eto e contemplativo de desejar “bom 
dia”.  Com a voz suave, e um jeito 
calmo de lidar com a vida, Mary 
dizque exerce suas funções com 

prazer: “Para mim, tudo tem que estar 
sempre bem limpo, organizado, bus-
cando fazer sempre o melhor para as 
outras pessoas. Até agora não tenho o 
que reclamar do meu trabalho, nem 
das pessoas. Elas tratam bem a gente, 
não ofendem.” conta a servidora. 
    No entanto, esse jeito acanhado, tran-
quilo e contemplativo da servidora se 
transforma quando o assunto é lazer. 
Fora do ambiente de trabalho, na hora 
de aproveitar o fim de semana, Mary 
conta que quando o assunto é dan-
çar, ela está dentro: “Eu amo dançar. 
Gosto muito de sair no fim de semana 
para curtir um vanerão e tomar uma 
cervejinha com meu marido. Inclu-
sive o conheci um baile, há 14 anos”. 
Quando perguntada sobre as perspec-
tivas para o futuro, Mary se diz paci-
ente: pretende se aposentar daqui sete 
anos, ficar em casa, tranquila, cuidar 
dos filhos e do marido, trocar de carro 
e viver a vida no novo apartamento.
   Abastecida pelo gosto pela música, 
Natália, que trabalha há 16 anos no 
setor de limpeza da SST, conta que tam-
bém gosta de “bater coxa” nos finais 
de semanas, ou seja, dançar juntinho 
com seu marido. Para ela, a música e 
o amor pela família é tudo: “Eu gosto 
bastante de curtir o meu amor e meus

filhos. A gente passeia bastante, vai no 
cinema. E a música está presente em 
todo lugar que vou. Escuto limpando 
a casa, passeando, quando quero des-
cansar”. Sempre risonha e falante , a 
servidora afirma que não se arrepende 
de ter trocado o emprego na fábrica de 
pescados pelo emprego atual. “Antes 
eu trabalhei em uma fábrica de pesca-
do. Lá a minha função era praticamente 
cortar a cabeça dos peixes e colocar na 
caixa para vender. Aqui é diferente. As 
pessoas me veem como uma pessoa 
alegre, caprichosa, feliz. Sei que quan-
to mais você faz o bem, você recebe 
em dobro depois” conta, Natália. 
   Para os servidores, independente 
da posição econômica ou profissional 
de cada um, todos têm o seu valor e 
reconhecê-las é uma parte impor-
tantíssima de todo o processo de re-
lacionamento. Dentro da SST, o papel 
de cada um deles é fundamental para 
a boa manutenção dos ambientes e, 
principalmente da saúde e bem-estar 
de todos aqueles que circulam neles 
diariamente. No entanto, muitas vez-
es, na correria do trabalho, nem todos 
se dão conta de que só têm a opor-
tunidade de fazer uso de instalações e 
ambientes devidamente higienizados 
e agradáveis por conta desses profis-
sionais. Seu João, Mary Lúcia e Na-
tália são apenas três dos muitos servi-
dores que trabalham em causa de um 
bem-estar coletivo da SST. Um sor-
riso ou olhar de contemplação, uma 
conversa no corredor ou um simples 
“obrigado” faz a diferença para o dia 
a dia desses trabalhadores humildes, 
valentes e que amam o que fazem.

Dica de Livro

  O livro Amor nos Tempos 
do Cólera, do escritor co-
lombiano Gabriel García 
Márquez, narra a historia 
do romance de Florentino 
Ariza por Fermina Daza, 
ao longo de 53 anos.A 
relação entre os dois dura 
algumas cartas, mas a 
moça é obrigada a rejeitá-
lo e se casa com outro. O 
amor, porém, persiste e 
dura a vida inteira. 
    A obra mostra que a 
paixão não tem idade e 
que quando o momento 
verdadeiro acontece, 
podem se passar 51 anos, 
nove meses e quatro dias, 
sem que o amor seja es-
quecido por um só dia. 
   Um romance que faz 
refletir sobre os limites do 
amor e o real sentido de 
um sentimento,  que pode 
durar uma vida inteira para 
que seja correspondido.
 
Dica: Edinei Tavares - 
RH/SST
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João, Mary Lúcia e Natália são apenas três dos muitos funcionários que trabalham em prol do bem-estar coletivo na secretaria

       
            Para mim, tudo tem 
que estar sempre bem limpo, 
organizado, buscando fazer 
sempre o melhor para as 
outras pessoas. 

       
            Acho que tudo aquilo 
que você faz, tem que gostar, 
porque não adianta fazer só 
por estar necessitando.

A atual diretoria da ASST é forma-
da por Jorge Laudert (presidente), 
Silvia Boni (vice-presidente),Vitor 
Tadeu (1º tesoureiro), Gustavo 
Gallo (2º tesoureiro): Jerônimo  
Maia (1º secretário) e Bruna Flo-
riano (2º secretária).
  Os funcionários da SST que 
quiserem se associar, podem pro-
curar a vice-presidente, Silvia 
Boni, no gabinete.

Centro Educacional 
São Gabriel tem 
festa junina
  Os jovens e adultos acolhidos 
no Centro Educacional São Ga-
briel, localizado em São José, na 
Grande Florianópolis, participa-
ram de uma festa junina. 
   A confraternização, preparada 
pelos funcionários, contou com 
todas as guloseimas típicas da 
festa: pinhão, quentão, canjica, 
cachorro-quente, pé de moleque, 
paçoca, dentre outros itens. 
Também não faltaram as roupas 
e as músicas típicas. 
   O Centro Educacional São 
Gabriel, fundado em 1987, é um 
serviço de alta complexidade 
na modalidade de acolhimento 
institucional, na proteção social 
básica do Sistema Único de    
Assistência Social (SUAS). O 
serviço é ofertado a 21 jovens e 
adultos que apresentam defi-
ciência intelectual moderada ou 
severa e com transtorno global 
de desenvolvimento. 

Dica de Português
Uso dos “porquês”:

Porque - É conjunção causual ou explicativa.
Exemplo: Ele não foi porque estava doente.

Por que - Em frases interrogativas ou diretas.
Exemplo: Por que você não foi?

Porquê - É substantivo e tem significado de “o 
motivo”, “a razão”.
Exemplos: O porquê de não estar conversando é 
porque quero estar concentrada. (motivo).

Por quê - Quando vier antes de um ponto, seja 
final, interrogativo ou exclamação.
Exemplo: Vocês não comeram tudo? Por quê?


